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V E R W E R K E L I J K I N G  

Metafysische bespiegelingen (over eeuwigheid bijvoorbeeld) en abstracte hypotheses (over het ontstaan 
van leven bijvoorbeeld) zijn niet het terrein van Zen of van Boeddhisme. Een van Boeddha’s leringen luidt: 
“Of men nu de visie heeft dat de wereld eeuwig is of dat de wereld niet-eeuwig is, er is hoe dan ook 
geboorte, er is ouderdom, er is dood, er zijn verdriet, weeklagen, pijn, teneergeslagenheid en vertwijfeling, 
waarvan ik verkondig dat ze al in dit leven vernietigd kunnnen worden.” 1 

 

Zelfverwerkelijking is een einde maken aan dit lijden - eigen en andermans, universeel menselijk lijden.  
Wij worden geboren als schepselen, geworpen in een zintuiglijke wereld, zwemmend in een oceaan van 
bezieling en bedoeling, zoekend in dit complex krachtenspel naar evenwicht, betekenis en perspectief. 
Zintuiglijkheid en karmische conditionering veroorzaken lijden, en dat doet ons geleidelijk wakker worden, 
doet ons langzaam stilstaan temidden van alle waan: “Wie ben ik?”, “Wat is de zin hiervan?”. 
 
Er zijn twee natuurlijke redenen waarom de wens tot bewuster leven in ons ontwaakt:  
 

1. er zijn dingen die ons hinderen - zij nodigen uit om opgelost te worden 
2. er zijn dingen die ons vervullen - zij nodigen uit om aangeboord te worden 

 
Achter beide redenen gaat een universeel, wetmatig motief schuil: het hartsverlangen naar geluk. 
Door heel ons doen en laten heen speelt de diepe drang naar gelukkig zijn. Zelfs het grootste onrecht is 
uiteindelijk, hoe pijnlijk het effect ervan ook moge zijn, verkeerd begrepen poging om gelukkig te zijn. 
 
Vervulling is ons natuurlijke potentieel - daarom proberen we te corrigeren wat ons ervan afbrengt en 
proberen we te stimuleren wat ons erheen leidt. Het verlangen naar geluk serieus nemen is enerzijds een 
beveiliging tegen oppervlakkigheid en compensatie, en anderzijds is het de snelste en meest directe weg 
naar duurzame kwaliteit van leven. Serieus nemen betekent immers bewust afwegingen en keuzes maken, 
niet zomaar consumeren en profiteren, maar waarden vaststellen, investeren richting kwaliteit. 
 
Om te ontdekken hoe deze gewenste levensvervulling gerealiseerd kan worden - de juiste methode dus - 
moeten we goed beseffen wat geluk eigenlijk inhoudt. 
 
Er zijn allerlei vormen van me gelukkig voelen, vele ervan heb ik zelfs regelmatig ervaren.  
Hoe komt het dat gelukservaringen zo vluchtig en ongrijpbaar blijken, dat ze uiteindelijk slechts overblijven 
als vage herinneringen die het gemis aan duurzame verwerkelijking des te schrijnender doen voelen? 
Omdat er een wezenlijk verschil is tussen voorwaardelijk (geconditioneerd) en onvoorwaardelijk geluk. 
 
De redding uit ons dualistisch bestaan - komen en gaan, geluk en pijn, nabij en vreemd, kracht en zwakte - 
is te vinden in het erkennen en het concreet hanteren van de tweepoligheid in ons leven: “vorm en leegte”. 
Werkelijkheid bezit twee kanten: enerzijds is er het (veranderlijke, uiterlijke, relatieve) vlak van condities 
(verschijnselen) en anderzijds het (onveranderlijke, innerlijke, onvoorwaardelijke) vlak van potentieel.  
Het werkt misschien praktischer, als je deze vlakken achtergrond en voorgrond noemt: vanuit de innerlijke 
achtergrond komt alle potentieel aan vitaliteit, bezieling, bewustzijn, intentie, en de uiterlijke voorgrond 
schenkt ons alle verschijningsvormen om van te leren en om helder, efficiënt en liefdevol te hanteren. 
 
Soms voelen we ons afhankelijk (geconditioneerd), soms voelen we ons vrij en ongehinderd (helemaal 
onszelf, onvoorwaardelijk). Soms zijn we dicht bij onze kern en dus vredig, soms ver verwijderd van 
onszelf en dus onevenwichtig, geïsoleerd. Soms zijn we open en ontvankelijk, soms gesloten en verward. 
Dit dualisme gaat tenslotte zo wringen en “schizofreen” voelen, dat we “onszelf” gaan missen. We ervaren 
dan vanzelf de wenselijkheid om ons potentieel te zoeken temidden van alle hectiek en onbestendigheid.  
De vraag “Wat wil ik nu?” wordt zó dwingend dat we natuurlijkerwijze geleid worden naar een keuze voor 
wat we het meest wezenlijk zijn: niet afhankelijk van iets anders, zélf bepalend wat ons dierbaar is. 



 

Wat aanvankelijk voelt als een willekeurig horizontaal proces van onmachtig fluctueren tussen twee 
gelijkwaardige polen van innerlijk en uiterlijk, blijkt zich dankzij onze keuze voor verwerkelijking te wijzigen 
in een verticaal, concentrisch en hiërarchisch (niet gelijkwaardig) proces: het innerlijk potentieel met zijn 
betrouwbare hartskwaliteiten vormt de krachtige, heldere basis en kern waaromheen alle vluchtige 
condities (verschijningsvormen) heel licht en transparant cirkelend elk moment hun plek vinden. 
 
Zo worden binnen en buiten eindelijk geïntegreerd, dankzij de aanvankelijke erkenning van tweepoligheid.  
Als dit inzicht eenmaal is gevallen en je voelt dat de balans klopt (innerlijk geworteld, uiterlijk beschikbaar), 
dan kun je je wijden aan het “totaliseren”: een je eindeloos laten verruimen en verfijnen door het Leven.  
Op dat moment is het zinvol om afrondend ruimte te geven aan de drie lichamen waarover we beschikken, 
de drie velden waaruit ons totale menselijke functioneren bestaat: stoffelijkheid (nirmanakaya), energie 
(samboghakaya) en bewustzijn (dharmakaya). 
 
Samengevat: eerst vestigen we onze verticaliteit 
(door de strijd aan te gaan met dualisme), daarna 
openen we ons horizontaal naar de wereld (door de 
drie lichamen te benutten), ten behoeve van anderen. 
Dat is het transformerend pad van de bodhisattva. 
 
Van inspanning naar ontspanning verloopt deze weg, 
van lijden naar verlossing. 
 
Eerst wordt het lijden hoogstpersoonlijk ervaren 
(Boeddha’s eerste waarheid: “Leven is lijden”):  
er zijn twee zelven, en dat dualisme is ondraaglijk. 
 
Dan wordt tweepoligheid ontdekt (Boeddha’s tweede 
waarheid: “Lijden heeft een oorzaak: behoeftigheid”): 
mijn ware zelf is niet behoeftig of aangetast. 
 
Dan kies je voor wezenlijkheid (Boeddha’s derde 
waarheid: “Die oorzaak kan worden weggenomen”): 
hartspotentieel biedt ruimte aan alle condities. 
 
Tenslotte bewandel je de Weg (Boeddha’s vierde 
waarheid: “Het pad van oefening lost alles op”):  
de drie lichamen zijn expressie-instrumenten van 
beoefening-verwerkelijking, verlossing.  
 
Wat begint als een traject van probleemoplossing (naar aanleiding van ons eigen lijden) mondt uit in een 
permanente, vreugdevolle en steeds dienstbaarder intentie om te leven in het licht van verwerkelijking, en 
alles en iedereen daarin te laten delen. Waarheidsliefde is niet langer een nikszeggende abstracte term, 
maar een voelbaar motiverende kracht. Eenheid is geen verre droom, maar je intiemste, subtiele identiteit. 
 
Zen-beoefening gaat over werkelijkheid, over oplossen van illusie en kleinheid, over ontwaken en oog 
krijgen voor de complete realiteit - niet alleen het zichtbare deel, ook (en vooral) het vormloze: leegte. 
 
De manier om hiermee vertrouwd te raken is door erop te vertrouwen dat de werkelijkheid hier en nu 
werkzaam is: verwerkelijking is gaande, of we het beseffen of niet. “Een is alles, alles is een.” 2 
Het grote hart staat open, beschikbaar, onaangetast, zuiver potentieel van onvoorwaardelijke kwaliteit:  
echt, helder, betrouwbaar en levendig, vol mededogen en aandacht, pure, rechtstreekse expressie. 
 
We ademen een diepe, anonieme vrede - laten we dat dagelijks vieren. 
 
 
 
 

1. Majjhima-Nikaya - De verzameling van middellange leerredes, deel 2, p. 128 (uit het verzamelde soetra onderricht in de heldere 
vertaling van Jan de Breet en Rob Janssen, en in meerdere delen prachtig verzorgd uitgegeven bij Asoka). 

2. Sengcan (gestorven 606): Vertrouwen in Bewustzijn. Volledige tekst in De Grote Kwestie - stamboom van Zen onderricht. 

Het leven werkt van binnen naar buiten via 3 aspecten, 
in volgorde van onderlinge afhankelijkheid en in  

afnemende mate van verfijning en intensiteit: 
1. BEWUSTZIJN (bezieling) 
2. ADEM (energie) 
3. LICHAAM (zintuigen) 

 



 

ORGANISATORISCH

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WINTERSCHOOL FRAGMENTEN 

• “Al deze ervaringen bleken niet bestendig te zijn - kortom, vergankelijk. Daaraan gekoppeld voelde ik 
steeds meer de realiteit van dit gegeven, afkomstig van de woorden van de Boeddha: het leven gaat 
voorbij, mijn leven gaat voorbij. Dit serieus nemen, echt tot in mijn merg laten doordringen. Dat ge-
beurde deze week.” 

• “Er is geen weg terug.” 
• “Ik voel dat ik stevig sta op de weg. Ik ben gevestigd, in volle Overgave, met moed en vertrouwen.” 
•  “Ik voel mij een gelukkig mens dat ik dit pad kan/mag bewandelen. Met veel respect en dank aan 

allen.” 
• “We gaan zo meteen naar huis. Waar zijn we nu?” 
• “Mijn verlangen naar de Bron staat nu voor mijn vertrouwen daarin.” 
• “Laverend tussen leuk en niet-leuk. Neem plaats. Op de plek die nooit weg was.” 
• “De kracht en het uitnodigende karakter van oefenen heb ik tot mijn vreugde gevoeld. Tijd speelt geen 

rol.” 
• “De sfeer, gesprekken en hulp vond ik zeer inspirerend.” 

ZOMERSCHOOL 

Intensieve training van 5 dagen in augustus (dinsdag 12:00 uur tot en met zondag 12:00 uur), weer in de 
Eifel, hetzelfde adres. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk vastgelegd en bekend gemaakt. Er is 
plaats voor maximaal 15 deelnemers. 

OP WEG NAAR EEN NIEUWE ZENDO 

Het bestuur heeft in de afgelopen maanden de mogelijkheden onderzocht om een oplossing te vinden 
voor de geluidsoverlast in de zendo: de dunne, houten wandjes houden nauwelijks iets tegen, en dat 
vormt met name voor nieuwe mensen - die ’s winters ook al de kou moeten trotseren - een serieuze 
belemmering. Het blijkt onmogelijk om dit euvel struktureel te verhelpen zonder een grondige 
verbouwing waarmee grote kapitalen gemoeid zijn. Prajna beschikt niet over uitgebreide middelen: we 
zijn aangewezen op bijdragen en donaties van deelnemers en weldoeners. En de eigenaar is niet 
ontevreden over de huidige staat van het gebouw. Dit betekent heel concreet, hier en nu: 

 
Zen Centrum Prajna zoekt een nieuw onderkomen,  

bij voorkeur een plek voor de langere termijn! 
 
Het huidige huurcontract loopt af op 1 augustus 2005.  
Aan deelnemers de oproep: kijk in je omgeving, vraag aktief in je netwerk, zoek mee - vanaf vandaag. 
Aan u, weldoener: er is geen groter verdienste dan het faciliteren van Boeddha’s onderricht, de 
Dharma. U helpt de concrete verwerkelijking van een tolerante en wijze samenleving. 
 
 



 

 
Indien toezending van deze nieuwsbrief niet gewenst is, 

 volstaat een berichtje naar onderstaand adres. 
 

w w w . p r a j n a . n l  z e n @ p r a j n a . n l 

Gilles Doyenstraat 38 6217 PA  MAASTRICHT +31 (0)43 3438426 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

In zijn brief van 14 november heeft Ad alle deelnemers uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst op 
zondag 9 januari die in het teken van “vernieuwing” staat. Het is een gelegenheid om ons te bezinnen op 
eigen engagement, deelname en investering, waardoor het oefenproces een breed en levendig draagvlak 
krijgt: “100% branden”. Hieronder een concept-ontwerp van de structuur waarin Prajna kan bloeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPIRATIE 

Naast de eigen bezieling en het live onderricht tijdens trainingen en overleg, vormt het lezen van goede 
boeken een dagelijkse stimulans voor bewustwording - studie maakt van oudsher deel uit van de Weg. 
Goede auteurs en vertalers geven je het gevoel in hun gezelschap te verkeren en gelijkwaardig met hen te 
overleggen via het leesproces. Zo kunnen we essentie delen, en het in ons aanwezige potentieel wekken. 
Helaas raken veel boeken snel uit de handel en zijn enkel nog antiquarisch verkrijgbaar of via bibliotheken.  
Een andere mogelijkheid is internet. Op de Prajna site (www.prajna.nl) kun je complete vertalingen 
downloaden (in Word formaat), bijvoorbeeld van Huangpo’s prachtige klassieker “In Eenheid Zijn”. 
 
Kies Teksten-Onderricht, en/of ga naar http://www.prajna.nl/podium/vertaling/vertaal.htm. 

BOEKENSERVICE 

Hieronder vind je een lijst van boeken - allemaal inspirerende aanraders - die via het secretariaat bij 
boekhandel La Nouvel’ Vie worden betrokken, met daarnaast een lijst van beschikbare eigen publicaties. 
Vermelde prijzen zijn inclusief 10% korting. 
 

 
Het bestuur 

Titel Schrijver Prijs Titel Schrijver Prijs 

Zen-begin Shunryu Suzuki  € 14,80 De Grote Kwestie Ad van Dun €  10,00 

Vruchtbare leegte Taigen Dan Leighton € 14,30 Bronkracht  Ad van Dun €  10,00 

Zitten, de praktijk van Zen Nico Tydeman € 12,15 De Basale mens Ad van Dun €  10,00 

Zen-zin, zen-onzin Reps, Paul € 12,05    

De lege spiegel Wetering, Jan-Willem van de € 13,40    

Niets bijzonders Beck, Charlotte Joko € 14,40    

De oorsprong van Zen Bodhidharma (Red Pine, ed.) € 11,25    

V
ia

 s
ec

re
ta

ri
aa

t,
  

04
3-

36
23

01
1 

De poort van Zen Cleary, Thomas €  8,95 
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De ingewijde Cyril Scott €  5,00 
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O E F E N I N G  O R G A N I S A T I E  

• adviesraad (5 jaar oefening) 
• bestuur (3 jaar oefening) 
• commissies: 

o onderhoud 
o publiciteit 
o huisvesting 
o fondsen 

leerlingen                    deelnemers 
 
 
functies: 

o gastheer/vrouw 
o beheerder 
o bibliothecaris 


